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RESUMO 
 

Na sociedade do século XXI, o processo educativo tem necessitado de novas metodologias de 

ensino que venham a favorecer a interação entre alunos e professores. Assim, as redes sociais 

na web podem possibilitar meios que proporcionam a troca de conhecimento e auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem. Nesta pesquisa foi realizada uma análise em duas redes 

sociais de uso geral mais populares, Facebook e Twitter, destacando ferramentas que podem 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de alunos de nível fundamental e médio. Depois 

de realizada a análise nas duas redes sociais, foram construídos mapas conceituais dessas redes, 

esses instrumentos vão servir para que professores possam ter uma visão abrangente de como 

utilizar essas ferramentas na sua prática pedagógica. Após todos os procedimentos 

metodológicos utilizados, o pesquisador constatou que a rede social Facebook se adapta melhor 

ao uso no processo educativo. Com o intuito de incentivar os alunos na construção de 

conhecimento, além de poder usar uma ferramenta que o aluno já utiliza para entretenimento e 

utilizá-la para educação. 

 

Palavras-chave: Redes Sociais na Internet, Ensino-Aprendizagem. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

In XXI century society, the educational process is in need of new teaching methodologies that 

will encourage interaction between students and teachers. So, social networks on the web can 

provide the means to enable exchange of knowledge and assist in the teaching-learning process. 

In this study, an analysis was performed in two general-purpose more popular social networks, 

Facebook and Twitter, highlighting tools that can assist in the teaching and learning of students 

in elementary and middle school. After the analysis performed on the two social networks, were 

constructed concept maps of these networks, these tools will serve for teachers to have a 

comprehensive view of how to use these tools in their teaching. After all the methodological 

procedures used, the researcher found that the social network Facebook is best suited to use in 

the educational process. In order to encourage students to build knowledge, and can use a tool 

that students already use for entertainment and use it for education. 

Keywords: Social Networks on the Internet, Teaching and Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

As novas tecnologias de comunicação e informação (TICs) dinamizam o espaço de 

ensino-aprendizagem. Mas para que as TICs possam causar alterações no processo educativo, 

no entanto, elas precisam ser incorporadas e compreendidas pedagogicamente. Constata-se que 

não basta usar essas tecnologias, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a 

tecnologia escolhida (KENSKI, 2007).  

Na sociedade do século XXI, a escola tem necessitado de novas metodologias de ensino 

que venham a favorecer a interação entre alunos e professores. Assim, o processo de ensino tem 

requerido do educador uma atitude através da qual ele possa promover meios que incentivem a 

pró-atividade dos alunos. Ou seja, o docente deixa de deter completamente o conhecimento a 

ser transmitido. A partir de então os alunos deixam de estar sujeitos exclusivamente ao 

conhecimento do professor e passam a buscar outras fontes de conhecimento. 

Essa redefinição do papel do educador – que passa a ser facilitador do ensino – tem 

recebido uma contribuição de atuação das redes sociais da web. As redes sociais tem 

possibilitado meios que proporcionam a permuta de conhecimento, o desenvolvimento de 

comunidades virtuais, estudos em grupo e fóruns de discussões, permitindo assim, um rápido 

compartilhamento de informações. 

Como afirma Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999 apud Recuero, 2009: 

“Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições 

ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”. Assim constata-se 

que uma rede social tem seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais 

e nem suas conexões (RECUERO, 2009). 

O Facebook é uma das redes sociais com mais usuários em todo o mundo e utilizada 

principalmente para interagir socialmente. Esta interação surge principalmente através de 

comentários, “curtidas”, participação em grupos de discussão ou pelo uso de aplicações da rede 

social. É um espaço que pode ser utilizado para encontrar, partilhar, discussão de ideias 

(PATRÍCIO & GONÇALVES, 2010). Esta rede social proporciona uma vasta lista de 

ferramentas e aplicações que permitem aos utilizadores comunicar e partilhar informação, 

assim como controlar quem pode acessar informações específicas (EDUCAUSE, 2007 apud 

PATRÍCIO & GONÇALVES, 2010). 
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O Twitter é uma rede social de microbloging no qual os usuários são convidados a 

responder à pergunta “What’s happening?” (O que está acontecendo?) em até 140 caracteres a 

cada atualização (RECUERO & ZAGO, 2010). Esta rede social foi lançada em 2006, é 

atualmente bastante popular em diversas partes do mundo. Embora uma parte das atualizações 

efetivamente responda à pergunta central da rede social (MISCHAUD, 2007 apud RECUERO 

& ZAGO, 2010), outras formas de utilização foram surgindo entre os usuários do Twitter, 

construindo novas práticas sociais no mesmo.   

Como afirma Tomaél, Alcara & Chiara (2005): “As redes sociais constituem uma das 

estratégias subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento, mediante as relações entre atores que as integram.” Assim percebe-se que as 

redes sociais virtuais são canais de grande fluxo na circulação de informação, vínculos, valores 

e discursos sociais, que vem ampliando, delimitando e mesclando territórios.  

Como afirma Gomes et al (2012), o processo educativo se aproveita dessa participação 

social em ambientes que proporcionam a interação, a colaboração e a avaliação. Dessa forma, 

as redes sociais virtuais passam a proporcionar geração e aquisição de conhecimento. Além 

disso, as redes sociais na educação podem ampliar as oportunidades de ensino-aprendizagem, 

conduzindo-as há outros instantes e lugares de exercícios diários, permitindo assim, que tais 

exercícios não permaneçam restringidos aos lugares tradicionais de instrução.      

Nesta pesquisa foram analisadas duas redes sociais de uso geral, Facebook e Twitter, 

destacando ferramentas que podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de alunos do 

ensino fundamental e médio. Depois de realizada a análise nas duas redes sociais, foram 

construídos mapas conceituais dessas redes, esses instrumentos vão servir para que professores 

possam ter uma visão abrangente de como utilizar essas ferramentas na sua prática pedagógica. 

De posse desse material o pesquisador fez suas comparações e conclusões acerca das redes 

sociais estudadas. 

Nesta pesquisa foi utilizado um recurso chamado Mapa Conceitual. Esse recurso foi 

criado por Joseph D. Novak, baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

(PENÃ, 2005). Mapa Conceitual é um recurso esquemático usado para apresentar um conjunto 

de significados conceituais incluídos em uma estrutura de proposições (NOVAK, 1982 apud 

PENÃ, 2005).  
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A pesquisa proposta espera abrir os olhos de professores de ensino médio para a 

importância de utilizar as redes sociais em suas práticas pedagógicas. Ao final da pesquisa foi 

construído um material (os mapas conceituais) que poderão auxiliar os professores na escolha 

de uma rede social de acordo com sua necessidade e ainda mostrar a conclusão do pesquisador 

sobre qual rede social pode ser mais bem utilizada no processo de ensino e aprendizagem. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. ESCOLHA DAS REDES SOCIAIS 

Foram escolhidas duas redes sociais para realização da pesquisa, são elas Facebook e 

Twitter.  Estas foram escolhidas por serem muito populares entre a população brasileira, por 

terem características diferentes e por se adequarem com os objetivos desta pesquisa. 

 

2.2. ANÁLISE DAS FUNCIONALIDADES REDES SOCIAIS 

Foram levantadas a maior quantidade de funcionalidades possíveis de cada rede 

social, elas foram analisadas e avaliadas em relação a sua adaptação para o uso no processo de 

ensino-aprendizagem. Indicando possibilidades de uso dessas funcionalidades nas diversas 

disciplinas do Ensino Médio e Fundamental II. 

 

2.3. CONSTRUÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS 

Com a análise feita sobre as redes sociais escolhidas foram desenvolvidos mapas 

conceituais das duas redes sociais.  Esses mapas retratam as funcionalidade encontradas, 

analisadas e que podem auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem. Para a criação 

desses mapas conceituais foi utilizado o software IHMC Cmap Tools desenvolvido por Institute 

for Human & Machine Cognition – IHMC na Flórida - Estados Unidos.  

 

2.4. ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS 

De posse dos mapas conceituais, foi possível ter uma visão abrangente e profunda 

(na visão do pesquisador, a partir dos métodos previamente definidos) de cada rede social. 

Assim foi possível chegar às conclusões sobre qual das redes sociais analisadas pode ser melhor 

utilizada na educação e destacar os pontos fortes de cada uma nesse aspecto. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) NA 

EDUCAÇÃO 

O uso de tecnologias na educação já ocorre na prática escolar, de formação básica, há 

vários séculos. O termo ‘tecnologia’ refere-se a qualquer tipo de material ou recurso, não 

humano, utilizado como auxílio para o desenvolvimento do processo de construção do 

conhecimento, na escola ou fora dela (GOMES et al 2012). 

Há muito tempo já ouvimos falar na tecnologia em toda a sociedade. Na educação 

brasileira ela nos remete ao início dos anos 70, onde começou o uso do computador pelas 

universidades, com influência da França e dos Estados Unidos. (VALENTE, 1999) 

Embora já tenham se passado aproximadamente 40 anos do primeiro contato da 

tecnologia com a educação as mudanças que vemos são poucas, elas existem na sociedade, mas 

ainda tem um longo caminho para que elas possam mudar a realidade das salas de aula. 

É comum ouvirmos falar que a escola não pode ficar separada da sociedade, pois é 

função dela preparar os cidadãos para a vida e o trabalho (DEMO, apud SAMPAIO E LEITE, 

2008). Tentar falar sobre educação sem tecnologia já é impossível, segundo Kenski (2007) elas 

são indissociáveis. 

A introdução de tecnologias no contexto do processo de ensino e aprendizagem é visto 

como um favorecedor do mesmo, mas nunca como o fator determinante de progresso e sucesso 

(GOMES et al 2012). A utilização de tecnologias na educação não vai garantir o sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, serão sempre as propostas e as práticas 

pedagógicas que vão promover o acesso ao conhecimento. A interação entre as pessoas, é que, 

portanto, caracteriza e completa a problemática do uso de tecnologia educacional enquanto 

recurso didático no ensino e mesmo na formação (GOMES et al 2012). 

Para que possa acompanhar o desenvolvimento da sociedade da informação a 

educação tem que ser revolucionada, passando a integrar e transformar as aulas. De acordo com 

a mesma autora, é preciso que a escola se submeta a uma nova maneira de agir e aceite o desafio 

da mudança, atendendo assim as necessidades de formação e aperfeiçoamento, pois a sociedade 

precisa de cidadãos críticos que possam dominar as tecnologias e não serem dominados por 

elas. 
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Um dos principais obstáculos que podemos citar para que a tecnologias mudem a 

realidade das aulas é a falta de adaptação dos professores, seja na ausência de capacitação por 

parte das instituições, ou mesmo por falta de disposição/vontade dos mesmos. Já se ouve falar 

até na alfabetização tecnológica do professor que precisa acontecer.  

Dentre esses avanços tecnológicos se destaca o uso da internet que está mudando a 

realidade das pessoas, diminuindo as distâncias e assim o papel do educador também precisa se 

modificar e passará a exigir uma grande capacidade de adaptação, de criatividade diante de 

novas situações, propostas, atividades (MORAN, 2007). Na internet é possível viajar no mundo 

e assim os professores poderão enriquecer suas aulas, buscando novidades mundiais e novos 

recursos pedagógicos.  

 

3.2. REDES SOCIAIS NA INTERNET 

A utilização da Internet no dia a dia trouxe diversas mudanças para a sociedade. E com 

isso surgiu uma onda de pesquisas sobre redes grandes e complexas e suas propriedades. Assim, 

uma considerável quantidade de atenção tem sido dedicada à análise computacional de redes 

sociais. (NOWELL & KLEINBERG, 2007). 

Como afirma Costa et al (2008), “A teoria de redes sociais aborda os relacionamentos 

sociais como nós e ligações entre estes nós. Cada nó representa um ator na rede social, e as 

ligações representam algum tipo de ligação existente entre estes atores”.  

Desde meados da década de 90, as redes sociais baseadas na Web vêm sendo 

desenvolvidas, apresentando um crescimento rápido tanto no número de redes quanto em seus 

escopos e número de usuários (COSTA et al 2008). Golbeck (2005) apud Costa et al (2008) 

afirma que uma comunidade online só pode ser considerada uma rede social na Web se: (1) ela 

é acessível na Web; (2) usuários podem definir seus relacionamentos com os demais membros 

de forma explícita; (3) o sistema possui mecanismos nativos para a criação destas conexões; (4) 

os relacionamentos são visíveis e navegáveis. 

A metáfora da rede foi utilizada pela primeira vez como semente de uma abordagem 

científica por Leonard Euler (BUCHANAN, 2002; BARABÁSI, 2003; e WATTS, 2003 e 1999 

apud RECUERO, 2009). Essa abordagem científica proposta por Euler em 1736 consistiu em 

um artigo sobre o enigma das Pontes de Königsberg.  
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Na sua pesquisa Euler demonstrou que cruzar as sete pontes sem jamais repetir um 

caminho era impossível. Mostrou a inexistência da referida rota e criou o primeiro teorema da 

teoria dos grafos. O teorema partia do princípio que, para entrar em uma determinada parte da 

cidade e sair sem passar pela mesma ponte, seria necessário que essa parte tivesse, pelo menos, 

duas pontes (RECUERO, 2009).  

E a partir desse teorema surgiu o conceito de grafo, que é uma representação de uma 

rede, constituído de nós e arestas que conectam esses nós (RECUERO, 2009). Essa 

representação de rede pode ser utilizada como metáfora para outros sistemas, como por exemplo 

redes sociais online. 

Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas (ou organizações, 

territórios, entre outras), representadas como nós, que estão conectadas por um ou vários tipos 

de relações, ou que partilham crenças, conhecimento ou prestígio (DUARTE et al., 2008, p. 

156 apud GOMES et al 2012).  

A construção das redes sociais acontece de acordo com as necessidades dos indivíduos, 

famílias ou grupos sociais. “Dessa maneira, uma mudança da sociabilidade em sociedades 

complexas aconteceu com a alteração de comunidades espaciais por redes como formas 

fundamentais de sociabilidade” (CASTELLS, 2003, p. 107 apud GOMES et al 2012). 

Nesse contexto, uma rede é utilizada como uma metáfora para observar os padrões de 

conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores da 

rede. Essa abordagem tem assim seu foco na estrutura social das ligações, onde não é possível 

isolar os atores sociais e nem suas conexões. Como partes da rede, os atores atuam de forma a 

moldar as estruturas sociais, através de interações e da constituição de laços sociais 

(RECUERO, 2009). 

Quando se trabalha com redes sociais na Internet, no entanto, os atores são constituídos 

de maneira diferente de outros tipos de redes socais. Por causa do distanciamento entre os 

envolvidos na interação social, principal característica da comunicação mediada por 

computador, trabalha-se com representações dos atores sociais, ou com construções identitárias 

do ciberespaço (RECUERO, 2009). 

Como já foi falado anteriormente os atores representam os nós da rede, entretanto as 

conexões de uma rede social podem ser percebidas de diversas maneiras, até porque as 

conexões são o principal foco do estudo das redes sociais, são elas que alteram as estruturas dos 

laços sociais. Como afirma Recuero (2009) “Em termos gerais, as conexões em uma rede social 
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são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social 

entre os atores”.   

Nas redes sociais a interação constante ocasiona mudanças estruturais e, em relação às 

interações em que a troca é a informação, a mudança estrutural que pode ser percebida é a do 

conhecimento, quanto mais informação trocamos com o ambiente que nos cerca, com os atores 

da nossa rede, maior será nossa bagagem de conhecimento, maior será nosso estoque de 

informação (TOMAÉL, ALCARA & CHIARA, 2005). 

Em particular, as redes sociais online permitem criar uma estrutura na qual as pessoas, 

os objetos e seus vínculos mútuos são interligados (GOMES et al, 2012). Essas têm sido 

desenvolvidas para diferentes propósitos, como por exemplo, o compartilhamento de vídeos, 

referências, códigos, imagens, entre outros. Uma vantagem das redes sociais online é que elas 

permitem formas de interações ricas, não lineares e plurais, visando promover a colaboração e 

disseminação de informação e conteúdo em círculos sociais motivados (GOMES et al, 2012). 

 

3.3. REDES SOCIAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

As redes sociais virtuais permitem criar uma estrutura na qual as pessoas, os objetos e 

seus vínculos mútuos são interligados (GOMES et al 2012). Ainda como afirma GOMES et al 

(2012): “Uma vantagem das redes sociais digitais é que elas permitem formas de interações 

ricas, não lineares e plurais, visando promover a colaboração e disseminação de conteúdo em 

círculos sociais motivados”. 

Essas redes sociais são, ainda, objetos altamente dinâmicos, pois eles crescem e mudam 

rapidamente ao longo do tempo através da adição de novas arestas, significando o aparecimento 

de novas interações no social subjacente estrutura (NOWELL & KLEINBERG, 2007). 

Verifica-se também que essas redes favorecem os intercâmbios sociais, pois possibilitam 

aos sujeitos vivenciar relações para além das suas comunidades locais. Assim, é importante 

pensarmos e iniciarmos discussões referentes a esta nova forma de sociabilidade e trocas de 

informação que acontece em rede, aglomerando números significativos de pessoas 

(SANTANA, 2007). 

Assim percebe-se que as redes sociais virtuais são canais de grande fluxo na circulação 

de informação, vínculos, valores e discursos sociais, que vem ampliando, delimitando e 

mesclando territórios. Como afirma Gomes et al (2012), o processo educativo se aproveita 
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dessa participação social em ambientes que proporcionam a interação, a colaboração e a 

avaliação. Dessa forma, as redes sociais virtuais passam a proporcionar geração e aquisição de 

conhecimento. 

Além disso, as redes sociais na educação podem ampliar as oportunidades de ensino-

aprendizagem, conduzindo-as há outros instantes e lugares de exercícios diários, permitindo 

assim, que tais exercícios não permaneçam restringidos aos lugares tradicionais de instrução. 

Considerando a aprendizagem enquanto processo social e que, portanto, acontece em interação 

com o outro, considera-se de suma importância as relações sociais que se instituem no espaço 

virtual, mais propriamente em redes sociais da internet (SANTANA, 2007). Visto que os 

sujeitos imersos nestas redes estão conectados com outros sujeitos, comunicando-se, trocando 

ideias, informações, compartilhando saberes (SANTANA, 2007). 

O ser humano é um indivíduo que precisa estar sempre em contato com outros, agindo e 

modificando o meio onde está. Nesse contexto as redes sociais online passam a ser excelentes 

recursos de interação, sobretudo de aprendizagem, pois favorecem o contato entre as pessoas, 

de tal forma que podem utilizar diferentes mídias para se expressar (SILVA, 2010). Isso 

acontece porque elas fornecem subsídios que proporcionam o estudo em grupo, a troca de 

conhecimento, a criação de comunidades virtuais e fórum de discussão, viabilizando assim o 

debate e compartilhamento de informações.   

 

3.4. FACEBOOK  

Criado em 2004, em 2007 o Facebook relatou ter mais de 21 milhões usuários registados 

gerando 1.600 milhões page views por dia (NEEDHAM & COMPANY, 2007 apud ELLISON, 

STEINFIELD & LAMPE, 2007). Em 2006, o Facebook era a sétima página mais popular da 

World Wide Web, com respeito para o total de visualizações de página (CASSIDY, 2006 apud 

ELLISON, STEINFIELD & LAMPE, 2007). 

O Facebook funciona através de perfis, páginas e grupos. Nos perfis e nas páginas é 

possível ter acesso a aplicativos. Os grupos são utilizados para compartilhamento de 

mensagens, imagens e outros tipos de arquivos entre usuários de um mesmo interesse. O 

Facebook é muitas vezes percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois 

apenas usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros (RECUERO, 

2009).  
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O Facebook transformou-se em um canal de comunicação e um destino para pessoas 

interessadas em procurar, partilhar ou aprender sobre determinado assunto. Essa rede social 

tornou-se uma ferramenta popular; fácil de usar; não necessita de desenvolvimento interno ou 

de aquisição de software; é útil para alunos e professores; permite a integração de diversos 

recursos (RSS feeds, blogs, twitter, etc.); permite o controle de privacidade (KELLY, 2007 

apud PATRÍCIO & GONÇALVES, 2010). 

 

3.5. TWITTER 

Criando uma conta no Twitter, o usuário poderá publicar suas mensagens (tweets), pode 

determinar quem deseja seguir (a categoria following) e também poderá ser seguido por outros 

usuários (os followers). A página do usuário também pode ser personalizada pelo ator, por meio 

da escolha de avatar, cores, imagens, sobre, etc (RECUERO & ZAGO, 2010). 

Nesta Rede o usuário pode ter um perfil público ou privado (restrito). Enquanto site de 

rede social, o Twitter propicia a seus usuários a possibilidade de realizar atualizações com no 

máximo 140 caracteres. O símbolo @ seguido do nome de um usuário é utilizado para 

direcionar a mensagem para esse usuário (o destinatário receberá uma notificação da nova 

mensagem na aba Replies de seu perfil) (RECUERO & ZAGO, 2010). O caráter de rede social 

encontra-se presente, na medida em que as informações são distribuídas para os seguidores, os 

quais podem se apropriar dessas informações e respondê-las ou “retwitá-las”, repassando-as 

para suas redes (RECUERO & ZAGO, 2010).  

Muitas pessoas, incluindo acadêmicos, anunciantes e ativistas políticos, enxergam redes 

sociais online como uma oportunidade para estudar a propagação de ideias, a formação de laços 

sociais e marketing viral. Neste ponto de vista, constata-se que uma ligação entre dois atores 

não implica, necessariamente, uma interação entre eles (HUBERMAN, ROMERO & WU, 

2008). 

Uma particularidade desta rede social é que diferentemente das outras redes sociais, os 

usuários no Twitter não precisam enviar solicitações para outras pessoas. Há os followers 

(seguidores) e os following (seguindo). Com base nessas duas categorias, podemos dizer que 

no Twitter há duas redes: uma composta pelas relações de contatos estabelecidas na rede (quem 

segue quem) e outra rede mais escondida, composta pelas relações entre quem efetivamente 

interage com quem (RECUERO & ZAGO, 2009). 
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3.6. MAPAS CONCEITUAIS 

Nesta pesquisa foi utilizado um recurso chamado Mapa Conceitual. Esse recurso foi 

criado por Joseph D. Novak, baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

(PENÃ, 2005). Mapa Conceitual é um recurso esquemático usado para apresentar um conjunto 

de significados conceituais incluídos em uma estrutura de proposições (NOVAK, 1982 apud 

PENÃ, 2005).  

Na construção desses mapas conceituais os conceitos mais gerais aparecem na parte 

superior do mapa. De cima para baixo no eixo vertical, os conceitos vão decrescendo de acordo 

com a generalidade até chegar aos conceitos mais específicos ao pé do mapa, exemplos também 

podem aparecer na base do mapa. Para interligar os conceitos são usadas linhas e palavras de 

ligação (MOREIRA, 2006). 

De modo geral os mapas conceituais são diagramas que possibilitam a visualização das 

relações entre conceitos. Podem ser interpretados também como diagramas hierárquicos que 

procuram refletir a organização conceitual de um corpo de conhecimento ou de parte dele 

(MOREIRA, 2006). Portanto, os mapas conceituais podem ser utilizados para mostrar uma 

análise, uma visão do pesquisador acerca dos conceitos de determinado objeto de estudo. 
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4. RESULTADOS 

Analisando as Redes Sociais Facebook e Twitter foi possível construir um mapa 

conceitual de cada rede, a Figura 1 mostra a análise das características do Facebook e a Figura 

2 mostra a análise das características do Twitter. 

 

Figura 1: Mapa Conceitual da Rede Social Twitter 

Analisando a Figura 1 constata-se que o Twitter é uma Rede Social com objetivos mais 

específicos, todas as suas funcionalidades são utilizadas para atingir especificamente ao 

objetivo de compartilhamento de informação. Mesmo tendo características de uma rede social, 

isto é, permite fazer conexões com outros usuários através da utilização do símbolo “@”. 

Uma vantagem da utilização do Twitter no processo de ensino-aprendizagem é a 

restrição da mensagem em 140 caracteres. Essa característica, na maioria das vezes, faz com 

que o conteúdo da mensagem seja mais relevante. Além de texto, as mensagens podem conter 

links, imagens e vídeos. Através das “hashtags” os alunos podem filtrar “Tweets” com aquela 

determinada palavra.  

Um exemplo de utilização do Twitter no processo de ensino-aprendizagem é o professor 

estimular a curiosidade de seus alunos, fazendo com que eles procurem na rede social 

mensagens (tweets) sobre determinado assunto e depois fazer uma amostra e discussão dos 

resultados que eles encontraram. 
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Figura 2: Mapa Conceitual da Rede Social Facebook 

Na Figura 2 é possível visualizar os conceitos referentes às características do Facebook. 

Constata-se a ampla variedade de funcionalidades, caracterizando como uma rede social de uso 

geral. Utilizando essa rede social no processo de ensino o professor pode utilizar 80% das 

funcionalidades para sua prática pedagógica. Basta utilizar a criatividade e adequar o uso das 

funcionalidades ao conteúdo da sua disciplina. 

Um exemplo da utilização do Facebook na disciplina de Física seria a utilização do Jogo 

Angry Birds na plataforma desta rede social. O professor pode questionar e explicar aos alunos 

os fenômenos físicos presentes no jogo e incentivar os alunos a compartilhar os seus resultados 

com seus amigos. Fazendo com que os alunos tenham vontade de aprender aquele conteúdo e 

estimulando a competitividade entre eles. 

 Outro exemplo de utilização de uma funcionalidade do Facebook seria a criação de um 

grupo da disciplina, onde o professor têm a possiblidade de escolher a opção de privacidade do 

grupo, poderá adicionar os participantes do grupo e neste espaço compartilhar fotos, vídeos, 

links, outros tipos de arquivos, realizar enquetes e discussões acerca de determinado assunto.  

Após todos os procedimentos metodológicos utilizados, o pesquisador constatou que a 

rede social Facebook se adapta melhor ao uso no processo educativo. Não possuindo 
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características tão específicas quanto o Twitter, isso favorece a sua adaptação no uso do 

processo de ensino-aprendizagem. Isso não exclui a possibilidade de utilização do Twitter, 

entretanto o Facebook é uma alternativa melhor tanto do ponto de vista quantitativo quanto 

qualitativo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente pessoas do mundo inteiro estão interconectadas através da tecnologia, 

passando a fazer parte de uma sociedade em rede. A web passou a ser utilizada em escala global, 

sendo utilizada principalmente para comunicação e para ter acesso à informação. Nesse 

contexto, pode-se dizer que as redes sociais promovem a abertura à informação global, além de 

promover o compartilhamento de informação em tempo real. 

O aparecimento das Redes Sociais da web se deu em um período relativamente pequeno, 

em poucos anos elas surgiram e se proliferaram na web, ganhando milhões de adeptos. Desde 

então, os usuários da web e a sociedade passou a perceber o potencial dessas tecnologias. 

No processo pedagógico, embora ainda se levante discussões acerca do quanto as Redes 

Sociais podem auxiliar o processo educativo, faz-se importante que elas ganhem mais espaço 

na sociedade para compor o ambiente colaborativo de ensino de que necessita a educação. Tudo 

isso demonstra o quanto a sociedade tem valorizado o ambiente de “troca” de ideias que as 

Redes Sociais têm permitido. 

Entretanto, os professores ainda veem as redes sociais como uma ferramenta apenas para 

o entretenimento e comunicação dos alunos. Assim, neste trabalho procurou-se destacar a 

necessidade de analisar e explicar o que determinada rede social estudada pode proporcionar a 

alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem. Com o intuito de incentivar os alunos 

na construção de conhecimento, além de poder usar uma ferramenta que o aluno já utiliza para 

entretenimento, e usá-la para educação. 
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